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 المحاضرة االولى                                        

 -عن النقود :مقدمة 

واحدة من أهم مبتكرات االنسان  فخرجت الى الوجود عندما شعر االنسان بضرورة وجود تعد النقود     

كشكلها الحالً وسٌلة مالئمة تسهل نشاطه االنتاجً وترضً حاجاته المتعددة ، ولم تنشأ النقود دفعة واحدة 

اشكال بل اختلفت باختالف مراحل التطور  االقتصادي ، وسنحاول فً هذه المحاضرات دراسة تطور 

 النقود وأهم ممٌزاتها وخصائصها.

 -مفهوم النقود:

كما هو معروف ان النقود هً الوسٌلة فً حصول االفراد على حاجاتهم المتعددة والمتنوعة ،واختلف     

الكثٌر فً تعرٌف النقود تبعا للتطور االقتصادي، وٌشٌر االدب االقتصادي الى تعرٌف النقود حسب  

 تؤدٌها داخل النظام االقتصادي.الصفات والوظائف التً 

 بأنها اي شًء ٌلقى قبوال عاما كوسٌلة لتسدٌد الدٌون. -:John Kleinفعرفها  

 اي شًء مقبولة كوسٌلة دفع للحصول على السلع والخدمات وتسدٌد الدٌون. -:Dward Shppiroاما 

انون او العرف لكل مشتري عرفها بانها كل سلعة تسمح بحكم الق -:Emile Jamesاالقتصادي الفرنسً اما

 او مدٌن مقابل سلعة او تسدٌد دٌن دون رفض او مناقشة قٌمتها من قبل البائع او الدائن.

 وجاء فً القاموس االقتصادي بان النقود هً وسٌلة لقٌاس وتبادل السلع الحقٌقٌة.

م من مبادلتها بالسلع للنقود خاصٌة مهمة وهً مقبولة من قبل االفراد وٌمكنهومن كل ما سبق نستنتج ان  

 والخدمات التً ٌحتاجونها وصفة القبول تجعل النقود ٌمكن مبادلتها مع السلع االخرى.

 شروط تتوفر بالنقود 

 -فً النقود هً: هناك عدة شروط  ٌجب ان تتوفر   

ان تتمتع النقود بالقبول العام ، اي ٌقبلها جمٌع االفراد لتبادل السلع والخدمات ولتسدٌد الضرائب  -1 

 والدٌون.



 اي تساوي القٌمة الشرائٌة لجمٌع السلع والخدمات. ان تكون وحداتها متجانسة ومتماثلة -2

 ى القٌمة التبادلٌة لها.تزٌد او تنقص مما ٌعمل على الحفاظ عل ان تتوفر منها كمٌات كافٌة ال -3

 تكون النقود قابلة للتقسٌم وتعتمد على مستوى االسعار السائد وحجم التعامالت فٌه. -4

 تتمٌز النقود بخفة وزنها وسهلة الحمل. -5

 تكون النقود غٌر قابلة للتلف او الهالك السرٌع. -6

 نشأت النقود الحالٌة

نشأت النقود الحالٌة نتٌجة لعجز نظام المقاٌضة عن االٌفاء بمتطلبات الحٌاة وتقسٌم العمل وتعقٌد عملٌة  

 االنتاج والتوزٌع .

 ومن االسباب التً ادت الى االبتعاد عن نظام المقاٌضة هً:

وتحدٌد  صعوبة اٌجاد وحدة قٌاس مشتركة لقٌاس قٌمة السلع والخدمات بصورة صحٌحة، وصعوبة تقٌٌم -1

 معدالت التبادل بٌن السلع والخدمات.

 صعوبة توافق حاجات ورغبات االفراد من السلع والخدمات للتبادل. -2

 صعوبة تجزأت السلع من عملٌة المقاٌضة. -3

 عدم اٌجاد وسٌلة لالدخار والدفع المؤجل نتٌجة لتعرض السلع للتلف. -4

 The Function of money وظائف النقود

 قود عدة وظائف تؤدٌها فً خدمة النظام االقتصادي ٌمكن تقسٌمها الى أساسٌة ومشتقةظهرت للن 

 



 

  

 الوظائف االساسٌة وتشمل كل من  -1

 .وحدة حساب ومقٌاس للقٌمة -ا

 وسٌلة للتبادل. -ب

 وتشمل كل من  الوظائف المشتقة) ثانوٌة( -2

 مخزن للقٌمة. -ا

 وسٌلة للمدفوعات االجلة. -ب

 اخرى للنقود تستخدم لموازنة اي خلل فً النشاط االقتصادي وهً وهناك وظٌفة

 النقود كأداة للتأثٌر على النشاط االقتصادي . -3

 توزٌع الدخل والثروة . ال عادةتستخدم النقود  -4

 النقود كاداة للهٌمنة االقتصادٌة. -5
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